
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   586/2021 
Expedient   589/2021 
 

 
 
Hble. Sra.: 
 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 6 d’octubre de 2021, sota la Presidència de 

l’Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 

 
 

 
 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 21 de setembre de 2021 

(Registre d'entrada de 28 de setembre), el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sobre 
el Projecte d'ordre pel qual es modifica l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, per la 
qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la 
submesura 19.2 del programa de desenvolupament rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020, suport per a la realització d'operacions conforme a 
l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local 
LEADER 2014-2020. 

 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
Únic. Sol·licitud de dictamen. 
 
Amb data 28 de setembre de 2021 va tindre entrada en aquest Consell 

Jurídic Consultiu una sol·licitud de dictamen remesa per la Conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, relatiu 
al Projecte d'ordre pel qual es modifica l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, per la 
qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 
19.2 del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-
2020, suport per a la realització d'operacions conforme a l'estratègia de 
desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-
2020. 

 
L'expedient administratiu remés s'integra, fonamentalment, per la 

Resolució d'inici del procediment, de l'informe de necessitat i oportunitat, 
informes sobre repercussió econòmica i altres informes i tràmits 
procedimentals requerits per la normativa d'aplicació. 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Sobre el caràcter de l'emissió del dictamen. 
 
Aquest Òrgan consultiu emet el present dictamen en virtut del que 

disposa l'article 10.4 de la Llei de la Generalitat Valenciana, 10/1994, de 19 
de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que imposa la consulta preceptiva en «els projectes de reglaments 
o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de les lleis i de les 
seues modificacions». 

 
Com és sabut, i en relació amb les bases reguladores aprovades pels 

titulars de les conselleries, aquest Òrgan consultiu ha considerat, després de 
l'entrada en vigor de l'article 4.2 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, pel qual 
es va modificar l'apartat 2 de l'article 160 de la llei 1/2015, LHSP, que la 
interpretació que, al seu judici, ha de realitzar-se del precitat article 160.2 de 
la LHSP, com s'ha recollit en diferents dictàmens, és considerar que la 
voluntat de la norma ha sigut que les bases reguladores de subvencions pro 
futuro siguen aprovades (a partir de l'entrada en vigor del citat Decret llei), no 



 3

com a disposicions generals amb vocació de permanència, sinó com a actes 
administratius múltiples, per a convocatòries concretes o vinculades a Plans 
Estratègics de Subvencions de duració concreta –i així quede expressament 
previst en elles-, i, per tant, sense vocació indefinida. S'ha eliminat, d'aquesta 
manera, la possibilitat que les conselleries aproven bases reguladores amb la 
finalitat d'incorporar-les en l'ordenament jurídic amb vocació indefinida. La 
seua naturalesa d'acte administratiu exclou, per tant, la intervenció 
preceptiva d'aquest Òrgan consultiu. 

 
Ara bé, el projecte de norma sotmés a consulta té per objecte la 

modificació d'unes bases reguladores vigents a la data d'aprovació del citat 
Decret llei 6/2021. Amb la norma projectada es modifica l'Ordre 13/2018, de 
10 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes 
en la submesura 19.2 del programa de desenvolupament rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020, suport per a la realització d'operacions conforme a 
l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local 
LEADER 2014-2020. 

 
En relació amb aquest supòsit concret, aquest Òrgan consultiu estima 

que el Decret llei 6/2021 no ha suposat, ni preveu, la derogació automàtica 
de les bases reguladores de subvencions vigents a la seua entrada en vigor, 
sinó que recull una previsió «pro futuro», permetent la permanència de les 
vigents. D'aquesta manera, si bé no hi ha la possibilitat que les conselleries 
aproven noves bases reguladores amb la finalitat d'incorporar-les en 
l'ordenament jurídic amb vocació indefinida, aquest Consell estima ajustat al 
Decret llei 6/2021 que es modifiquen les bases reguladores vigents que 
presenten la naturalesa de disposicions generals, permetent la seua 
subsistència com a tals bases. 

 
Això mateix, ha considerat aquesta Institució consultiva en un recent 

projecte normatiu de modificació d'una Ordre de Bases Reguladores de 
Subvencions, que va entrar en vigor amb anterioritat a la vigència del meritat 
Decret llei 6/2021 (Vegeu el nostre Dictamen 486/2021). 

 
En atenció a l'exposat, i atés que el Projecte d'ordre persegueix la 

modificació d'una disposició general, el present Dictamen té caràcter 
preceptiu, d’acord amb l’article 10.4 de la Llei 10/1994. 
 

Segona. Procediment d'elaboració del Projecte. 
 
El Projecte d'ordre estudiat es va elaborar i va tramitar seguint la via 

que, per a l'elaboració de les disposicions reglamentàries autonòmiques, es 
preveu en l'article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, 
del Consell, en el marc dels principis que regeixen l'exercici de la potestat 
reglamentària i de bona regulació que es detallen en els articles 128 i següents 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques, d'acord amb la interpretació que el Tribunal 
Constitucional va exposar en el seu STC 55/2018, de 24 de maig. 

 
A més del citat procediment de l'article 43 de la Llei valenciana 5/1983, 

alguns aspectes concernents sobretot el foment de la participació ciutadana 
es completen amb les especificacions de la Llei de la Generalitat 2/2015, de 
2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la 
Comunitat Valenciana, al que s'afig que aquest procediment va ser objecte de 
desenvolupament reglamentari mitjançant el Decret del Consell 24/2009, de 
13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat. 

 
Així, consta la Resolució d'inici del procediment d'aprovació del Projecte 

d'ordre, de 24 de novembre de 2020, de la consellera d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 

 
S'ha realitzat consulta prèvia sense que s'hagen formulat al·legacions. 
 
Consta l'Informe sobre la necessitat de la norma realitzat pel director 

general de Desenvolupament Rural, de 12 de novembre de 2020, i la memòria 
econòmica va ser emesa pel director general de Desenvolupament Rural en la 
mateixa data, en la qual s'afirma que de l'aprovació de la norma «no es deriven 
repercussions pressupostàries, atés que la seua execució no comporta noves 
despeses per a l'Administració». 

 
S'han emés els informes d'impacte de gènere, d'impacte en la infància i 

adolescència, en la família i de coordinació informàtica, de 12 de novembre 
de 2020 realitzats pel director general de Medi rural. 

 
Així mateix consta informe de coordinació informàtica de la Direcció 

General de tecnologies de la informació i les comunicacions. 
 
S'ha realitzat comunicació a la Comissió Europea i s'ha emés informe 

sobre no subjecció a l'article 107 TFUE realitzat pel cap de Servei d'Estratègia 
Territorial Rural. 

 
El cap del Servei de Programació Financera de Fons Comunitaris va 

emetre informe realitzant dues observacions el 22 de febrer de 2021. I La cap 
del Servei d'Estratègia Territorial Rural va emetre informe el 24 de febrer de 
2021 acceptant les observacions realitzades. 

 
S'ha realitzat tràmit d'audiència havent-se formulat al·legacions. El 

director general de Desenvolupament Rural va emetre informe relatiu a les 
al·legacions presentades el 17 de febrer de 2021. 
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L'Advocacia de la Generalitat va emetre Informe realitzant observacions 
el dia 15 d'abril de 2021. 

 
La cap del Servei d'Estratègia Territorial Rural va emetre informe 

d'adaptació de la norma a les observacions efectuades per l'advocacia el 23 
d'abril de 2021. 

 
La Intervenció Delegada va emetre informe el 23 de juny de 2021. 
 
La interventora delegada adjunta va emetre Informe el 17 de setembre 

de 2021 efectuant al·legacions i la cap del servei d'Estratègia Territorial Rural 
va emetre informe acollint les observacions realitzades per la intervenció el 22 
de setembre de 2021. 

 
En el dictamen emés per aquest Consell en relació amb el projecte de 

l'Ordre que ara es pretén modificar, el dictamen 800/2017, es va formular 
una observació essencial a causa de la no acreditació de la integració de la 
norma en el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria, a pesar, déiem, 
dels advertiments continguts en els informes de l'Advocacia i de la Intervenció 
Delegada, la qual cosa no ha sigut esmenat en el present procediment 
d'elaboració de l'ordre per la qual es modifica la que va ser aprovada “oït el 
Consell Jurídic Consultiu”. Per això, reiterem el que es va exposar sobre 
aquesta qüestió en l'expressat dictamen. 

 
Tercera. Estructura i contingut del Projecte. 
 
El text del Projecte consta d'un preàmbul, un article únic, una 

disposició addicional única, una disposició transitòria única, una disposició 
derogatòria única, una disposició final única i un annex únic en el qual 
s'inclouen les modificacions de l'Ordre 13/2018 ja citada. 

 
En concret, l'ordre té per objecte la modificació dels articles 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19, 24, 27, la Disposició Addicional Primera, 
l'Annex II, III, IV, V i la introducció d'una Disposició Addicional Tercera. 

 
Quarta. Observacions al contingut del projecte normatiu. 

 
Observacions a l'annex únic 
 
A l’article 8. Moderació de costos. 
 
En el punt 1. A) es regula la moderació de costos, assenyalant en l'últim 

paràgraf que «Si de l'informe de supervisió resulta l'absoluta inviabilitat tècnica 
del projecte, l'òrgan gestor desestimarà l'ajuda i si ja s'haguera procedit al 
cobrament d'aquesta, exigirà el seu reintegrament». 
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En qualsevol cas, si l'ajuda ja ha sigut cobrada i l'informe de supervisió 
evidencia la inviabilitat tècnica del projecte l'exigència de reintegrament 
hauria d'anar precedida de la tramitació del corresponent procediment. 

 
A l'article 14. Comissió d'Avaluació i procés de valoració de les 

sol·licituds. 
 
 En el paràgraf quart de l'apartat 2, es disposa que “la Comissió de 
Valoració … s'ajustarà, en la mesura que siga possible, als principis de 
composició i presència equilibrada entre dones i homes …”. 
 

Sobre l'ús de l'expressió “en la mesura que siga possible”, per a matisar 
l'aplicació del principi de presència equilibrada de dones i homes en els òrgans 
col·legiats, hem de recordar el que ja ha declarat aquest Consell en anteriors 
dictàmens sobre projectes normatius de la mateixa conselleria consultant. 
 

Així, en el dictamen 168/2021 vam dir el següent: 
 

“… no obstant això, resulta certament paradoxal que aquest objectiu 
quede a costa d'una “mera possibilitat”, com resulta de l'expressió que s'utilitza 
en el precepte projectat: “procurant en la mesura que siga possible la presència 
equilibrada de dones i homes”. 

 
 El Decret que es pretén modificar va ser aprovat “oït” aquest Consell 
Jurídic Consultiu, després del nostre Dictamen 770/2018, en el qual efectuem 
una observació essencial respecte de la seua redacció, en aquell cas perquè “en 
la composició del Consell Assessor no ha sigut tinguda en compte cap 
consideració entorn d'una presència equilibrada de dones i homes”. 
I encara que aqueixa previsió sobre la presència equilibrada de dones i homes 
ja es contempla en la norma ara projectada, expressar que únicament “es 
procurarà en la mesura que siga possible” aquesta presència equilibrada 
resulta contradictori amb la raó que, com hem assenyalat, justifica precisament 
la modificació que es projecta fer del text actualment en vigor. 

 
Com afirmàrem en el nostre dictamen 633/2019, reiterat en altres 

posteriors: 
 

“… la referència que es realitza sobre la composició dels òrgans 
col·legiats, indicant que es “procurarà, sempre que siga possible, la paritat entre 
dones i homes”, haurà d'entendre's en els termes de l'article 53 de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, d'Igualtat: “Tots els tribunals i òrgans de 
selecció del personal de l'Administració General de l'Estat i dels organismes 
públics vinculats o dependents d'ella respondran al principi de presència 
equilibrada de dones i homes, excepte per raons fundades i objectives, 
degudament motivades”. Aquest precepte, encara que no té caràcter bàsic, 
estableix una exigència d'actuació a l'Administració per a dotar d'eficàcia al 
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terme “procurar”, determinant l'obligació de motivar expressament i en cada 
cas les raons per les quals no ha sigut possible atendre el principi de presència 
equilibrada. 
 

La Sentència Tribunal Suprem, Sala Tercera, de 10 de maig de 2016 
(reiterada en Sentència de la mateixa Sala i Secció de 27 de juny de 2017) 
considera que la presència equilibrada “opera com un principi rector de la 
decisió que exigeix que s'expliquen complidament, cas per cas, les raons per les 
quals es prescindeix casuísticament d'aqueixa regla”. És per això que només 
serà excusable no aconseguir la presència equilibrada quan existisquen raons 
fundades i objectives, degudament motivades, imposant a l'Administració tant 
l'efectiva aplicació del principi, com l'exigència de justificar, en el supòsit 
concret, els motius que causen la impossibilitat d'aplicar-lo”. 
 
 Així doncs i de conformitat amb l'assenyalat per aquest Consell i pel 
Tribunal Suprem, considerem que la norma projectada ha de contindre una 
previsió sobre la presència equilibrada de dones i homes en la composició del 
Consell Assessor de Pesca i Aqüicultura que resulte clara i incondicionada”. 
 
 I en el dictamen 712/2019, assenyalàrem el següent: 
 

“En relació amb l'apartat 7é d'aquest mateix article 12, per descomptat 
que la comissió avaluadora de les sol·licituds d'aquestes ajudes públiques 
haurà d'ajustar-se als principis de composició i presència equilibrada de dones 
i homes, en la mesura que siga possible, en aplicació de les previsions de la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i 
homes …. com aquesta exigència queda matisada per l'expressió “en la mesura 
que siga possible”, es recomana que s'incloga una garantia com a salvaguarda, 
com puga ser l'excepció de justificar de manera expressa i explícita la possible 
falta d'adequació, d'aquesta manera: “excepte quan això no fora possible per 
raons fundades i objectives, degudament motivades, del que es deixarà 
constància en les actuacions”, o una altra expressió equivalent”. 
 
 A l'article 15. Criteris de selecció i priorització 
 
 La nova redacció que es dona a l'apartat 1 d'aquest article implica diferir 
la determinació concreta dels criteris que han de servir per a dur a terme la 
selecció i la priorització a una actuació que es realitzarà després d'aprovada 
l'ordre, ja que, a diferència del que ocorria en l'ordre que es pretén modificar, 
que es remetia als criteris ja fixats en l'Annex III, ara es deixa tal determinació 
en mans del GAL i de l'aprovació que faça la direcció general tenint en compte 
els principis bàsics d'actuació establits pel Comité de Seguiment del PDR-CV 
2014-2020, que es recullen en el referit Annex. 
 

El nou text contravé el que s'estableix en l'article 165 de la Llei 1/2015, 
de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic i de 
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Subvencions. Efectivament, en aquest precepte es regula quin és el contingut 
mínim que han de contindre les bases reguladores de la concessió de 
subvencions, exigint, en el seu apartat 2.f), que continguen els “criteris 
objectius d'atorgament de la subvenció i, en el seu cas, ponderació d'aquests”. 
Conseqüentment, la determinació d'aquests criteris en cap cas es pot diferir 
a un moment posterior al de l'aprovació de les bases, ja que està reservada 
per llei aquesta determinació a la pròpia ordre per la qual s'aproven les bases 
reguladores de la seua concessió. 
 

Per tant, hauran de fixar-se en la pròpia Ordre que es projecta els 
criteris de valoració i els punts que s'atribuïsquen a aquests, sense que es 
diferisca la seua determinació a actuacions que s'han de realitzar amb 
posterioritat a la seua aprovació, no sent suficient, per a complir el mandat 
legal, que l'ordre continga uns principis bàsics d'actuació per a l'elaboració 
dels criteris de selecció. 
 

Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre 
Reglament. 
 
 A l'article 16. Inadmissió i desistiment 
 
 Se suggereix posar en relació el que s'estableix en l'apartat 3 d'aquest 
precepte (comporta el desistiment la no presentació de documents o la no 
esmena de requisits corregibles dins del termini de 10 dies), amb el que es 
disposa per l'apartat 2 de l'article 13 (que també considera desistiment la falta 
de presentació de documents o d'esmena de defectes en el termini de 10 dies), 
per a una millor comprensió del text. 
 
 Aspectes de redacció. 
 
 En l'Annex V, punt 2 hauran d'eliminar-se els punts suspensius de la 
frase “s'haurà d'indicar en les factures que aquestes han sigut subvencionades 
per les ajudes Leader al … %”, substituint-los per la xifra que corresponga al 
percentatge subvencionat. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 
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Que el Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores 
de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del programa de 
desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, suport per a 
la realització d'operacions conforme a l'estratègia de desenvolupament local 
participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020 és conforme amb 
l'ordenament jurídic, sempre que s'atenga l'observació essencial formulada. 

 
 
V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 

 
 
 València, 6 d’octubre de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA.  


